
Voorwaarden en richtlijnen subsidieaanvragen Bewonersinitiatieven 2016 
Wijk 9: Dorp Sloten, Nieuw Sloten, Park Haagseweg, Ateliercomplex Nieuw-en-Meer 
 
 

Het plan/idee voor een Bewonersinitiatief moet 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
A.    Voorwaarden. 
A.1 Het plan wordt ingediend door een bewoner van 

Wijk 9, is bedoeld voor bewoners uit Wijk 9 en vindt 
voornamelijk plaats in Nieuw-West. 

A.2 Uw plan dient bij te dragen aan sociale samenhang 
tussen buurtbewoners onderling of verschillende 
groepen buurtbewoners, het versterken van eigen 
kracht of het voorkómen van sociaal isolement. 
Daarnaast is het bevorderen van leefbaarheid en 
veiligheid van de buurt, het sociaal activeren naar 
(vrijwilligers)werk belangrijk. 

A.3 Er worden meerdere buurtbewoners betrokken bij 
het plan. Er tekenen ten minste twee buurtbewoners 
mee voor de aanvraag van uw plan. 

A.4 De uitvoering en het resultaat van uw plan zijn haal-
baar. 

A.5  Alle buurtbewoners kunnen de activiteit bijwonen 
 Er is sprake van open inschrijving, bij voorkeur via 
een intekenlijst in het Huis van de Wijk.  

 De activiteit is niet voor vaste gesloten groepen. 
 Het plan/idee moet ruim van tevoren voldoende 

bekendgemaakt worden. 
 Geef duidelijk aan hoe deelnemers contact met u 

kunnen opnemen.  
 Houd er rekening mee dat uw contactgegevens wor-

den gepubliceerd in de buurtkrant NieuwSloten 
Nieuws, Westerpost en op de websites van stadsdeel 
Nieuw-West en Impuls. 

A.6 Bij aanvragen voor kinderactiviteiten letten wij bij de 
beoordeling extra op de kwaliteit van de begeleiding.  

 Een VOG-verklaring is vereist; de kosten ervan  
Kunnen worden vergoed. 

A.7 Als aanvrager blijft u betrokken bij - en verantwoor-
delijk voor - de voorbereiding en de uitvoering van 
uw plan. 

A.8 Aan het begin van elke activiteit moet een deelne-
merslijst worden opgesteld met naam/adres/ post-
code. Na afloop van uw activiteit ontvangen wij van 
u de deelnemerslijst met een verslag van uw erva-
ringen en foto’s van uw activiteit. 

 
B.  Doel van de activiteit: 
B.1 Verbeteren van de samenwerking tussen buurtbe-

woners en vergroten van de inzet van bewoners in 
de wijk. 

B.2 Bevorderen van de integratie en de zelfredzaamheid 
van bewoners. 

B.3 Versterken van de eigen kracht van bewoners, hun 
sociale netwerken en het voorkomen van sociaal iso-
lement. 

B.4 Leefbaarheid en veiligheid van de buurt. 
B.5 Stimuleren en/of werven van vrijwilligers in Wijk 9 

van stadsdeel Nieuw-West. 
 
C.  Uw begroting 
Op het aanvraagformulier geeft u een zo gedetailleerd 
mogelijke inschatting van de kosten. 
C.1  Budget wordt toegekend aan een concrete  
 activiteit. 
C.2  Geen financiering van organisaties. 
C.3 Projecten mogen geen winst/inkomsten voor de 

initiatiefnemer(s) opleveren. 

C.4 Bij het indienen van een aanvraag, moeten – indien 
van toepassing – de volgende documenten worden 
overhandigd: offerte van de docent (incl. KvK/BTW-
nr) óf offerte van bedrijf dat producten levert. 
Zonder KvK/BTWnr wordt niet uitbetaald, tenzij de 
vrijwilligersvergoeding van toepassing is. 

C.5 De docentkosten worden rechtstreeks aan de docen-
ten betaald. 

 
D. Algemene bepalingen 
D.1  De Regiegroep bepaalt of een vrijwilligersvergoe- 

ding van 4,50 euro per uur aan vrijwilligers of do-
centen wordt toegekend. 

D.2  De kosten die u maakt, moeten in verhouding 
       staan tot het aantal deelnemers, duur van de acti- 
       viteit en het te verwachten resultaat. 
D.3  De Regiegroep heeft de maximale subsidiebijdrage  
 per deelnemer als volgt samengesteld:  

Eenmalige activiteit: maximaal € 10,00.  
Doorlopende wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse 
activiteit: maximaal €100,00. De Regiegroep kan in 
uitzonderlijke omstandigheden hiervan afwijken.  

D.4 Kosten voor koffie en thee mogen voor de helft van  
het aantal bijeenkomsten worden opgevoerd, op ba-
sis van één kopje per deelnemer. Deze kosten gaan 
uit boven de € 100,00 per persoon per jaar. 

D.5 Zowel oonkosten als materiaalkosten kunnen door  
 de  Regiegroep worden toegekend. 
D.6 Voor huisvesting, eten, telefoon,  print- of 

kopieerkosten wordt geen subsidie verstrekt, tenzij 
de Regiegroep - in uitzonderlijk omstandigheden - 
anders beslist. 

D.7  Na afloop van uw activiteit dienen alle kosten ver-   
       antwoord te worden door bonnen en facturen. 
D.8  De kosten mogen niet hoger dan noodzakelijk zijn. 

Bedragen die niet zijn uitgegeven aan de activiteit 
moeten – indien een voorschot verleend was – wor-
den teruggestort. 

D.9  Inkomsten zoals eigen bijdrage van de deelnemers 
       dienen besteed te worden aan de activiteit zelf. 
D.10  Kosten voor gebruiksartikelen (pannen/ schilders 

ezels/schaakborden/stenen) moeten in de begroting 
worden opgenomen, maar hoeven – indien sprake 
kan zijn van gebruik door meer groepen – niet per 
definitie te drukken op de subsidie van de groep die 
het aanvraagt. De producten blijven in het HvdW en 
kunnen door andere groepen gebruikt worden. De 
Regiegroep kan per geval Impuls opdracht geven tot 
de aanschaf van gebruiksgoederen tot € 500,00. 

D.11  De Regiegroep beschouwt het als een meerwaarde 
 als er een eigen bijdrage van deelnemers wordt  
 gevraagd. 

D.12   In alle gevallen waarin deze voorwaarden en  
richtlijnen niet voorzien, bepaalt de Regiegroep, ten-
zij andere regels van toepassing zijn. 

 
 
© Regiegroep, 10 januari 2016.   


